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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ» 

1] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρία «Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε», που εδρεύει στη Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, Τ.Κ. 104 

42, εφεξής η «Εταιρία», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου προωθητική ενέργεια με τίτλο 

«Επιβράβευση Ψηφιακών Πελατών», εφεξής καλούμενος «Διαγωνισμός». Ο Διαγωνισμός αποτελείται 

από 6 μηνιαίες κληρώσεις. 

2] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον Διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος τα φυσικά πρόσωπα (συμβαλλόμενοι πελάτες) με 

τουλάχιστον ένα ενεργό ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Allianz, που επιβεβαίωσαν ή/και 

επικαιροποίησαν τα ψηφιακά στοιχεία επικοινωνίας τους εντός της διάρκειας του διαγωνισμού, είτε 

ακολουθώντας τον σύνδεσμο που έλαβαν από την Εταιρία μέσω email ή γραπτού μηνύματος (SMS) 

είτε απευθείας μέσω της ιστοσελίδας https://webtrans.allianz.gr/preference-center/GR/ για Ελλάδα και 

https://webtrans.allianz.gr/preference-center/CY/ για Κύπρο αντίστοιχα, με τίτλο «Κέντρο Στοιχείων & 

Προτιμήσεων Επικοινωνίας» και οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στο παρελθόν πως δεν ενδιαφέρονται 

για λήψη υλικού εμπορικής επικοινωνίας και συμμετοχή σε έρευνες. 

Όταν αναφερόμαστε σε ψηφιακά στοιχεία επικοινωνίας (εφεξής καλούμενα «Στοιχεία Επικοινωνίας») 

εννοούμε την έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) και τον έγκυρο αριθμό κινητού 

τηλεφώνου του συμβαλλομένου. 

Η επιβεβαίωση ή/και ενημέρωση των Στοιχείων Επικοινωνίας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 

της χρονικής περιόδου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

Οι πελάτες, συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα από 

την επιβεβαίωση/καταχώρηση των στοιχείων τους. Όσοι πελάτες έχουν δηλώσει στο παρελθόν ή 

δηλώσουν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ενδιαφέρον να ενημερώνονται για προϊόντα, 

υπηρεσίες, έρευνες και διαγωνισμούς της Εταιρίας, τότε θα λάβουν αυτόματα μέρος και στις επόμενες 

κληρώσεις του Διαγωνισμού χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβουν την επιβεβαίωση των στοιχείων 

τους.   

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εταιρία καθώς και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 

που έχουν ενεργή σύμβαση/συνεργασία με την Εταιρία. 

https://webtrans.allianz.gr/preference-center/GR/
https://webtrans.allianz.gr/preference-center/CY/
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3] ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 28 Ιουλίου 

2021 και ώρα 07:00πμ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Παρασκευή 31 

Δεκεμβρίου 2021 ώρα 23:59μμ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι οι 

συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

4] ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό εφόσον καταχωρήσουν/επιβεβαιώσουν επιτυχώς 

τα Στοιχεία Επικοινωνίας τους: 

Α) είτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα τους σταλεί από την Εταιρία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

αλληλογραφίας (email) ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στο πλαίσιο 

εξυπηρέτησης του συμβολαίου τους,  

Β) είτε μπαίνοντας στη σελίδα με τίτλο «Κέντρο Στοιχείων & Προτιμήσεων Επικοινωνίας» και 

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα. 

Κάθε πελάτης που εκτελεί την προαναφερθείσα ενέργεια, με την προϋπόθεση πως δεν έχει δηλώσει 

στο παρελθόν ότι δεν ενδιαφέρεται για λήψη υλικού εμπορικής επικοινωνίας και συμμετοχή σε έρευνες, 

συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα από την 

επιβεβαίωση/καταχώρηση των στοιχείων του. Σε περίπτωση που έχει δηλώσει στο παρελθόν ή 

δηλώσει μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ενδιαφέρον να ενημερώνεται για προϊόντα, υπηρεσίες, 

έρευνες και διαγωνισμούς της Εταιρίας, εξασφαλίζει δικαίωμα συμμετοχής και σε κάθε μία από τις 

επόμενες μηνιαίες κληρώσεις που ακολουθούν, μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν στο 

διάστημα αυτό, παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται η διαγραφή των Στοιχείων Επικοινωνίας του, η μη ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου, η άρση συγκατάθεσης για λήψη υλικού εμπορικής επικοινωνίας και συμμετοχής σε 

έρευνες. 

Η επανασυμπλήρωση και η εκ νέου υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας στο «Κέντρο Στοιχείων 

Επικοινωνίας και Προτιμήσεων» δεν συνεπάγεται την εξασφάλιση περισσότερων από μίας συμμετοχές 

στην κλήρωση του εκάστοτε μήνα.  

5] ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι δέκα (10) δωροεπιταγές των 200€ για αγορές στα φυσικά και 

ηλεκτρονικά καταστήματα της εταιρίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών Κωτσόβολος για τους 

δέκα (10) τυχαία επιλεγμένους νικητές της κάθε μηνιαίας κλήρωσης. 

Από την κάθε κλήρωση που θα διεξαχθεί θα προκύψουν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) 

αναπληρωματικοί, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 6. 
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6] ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ 

Τα στοιχεία των πελατών που δικαιούνται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα συγκεντρώνονται σε 

ένα ψηφιακό αρχείο και θα μοναδικοποιούνται με έναν αύξοντα αριθμό. Κάθε συμμετέχοντας, θα 

αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Ο μοναδικοί αυτοί αριθμοί θα μεταφορτώνονται σε μία γεννήτρια τυχαίων 

αριθμών του ιστότοπου https://www.random.org/ η οποία και θα αναδείξει είκοσι (20) νούμερα (10 

νικητές και 10 αναπληρωματικούς). 

Κατόπιν, θα πραγματοποιείται έλεγχος αν οι νικητές πληρούν, μέχρι και την ημέρα της κλήρωσης, όλες 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Η μηνιαία κλήρωση θα διενεργείται μέσα στις πρώτες 10 εργάσιμες ημέρες του μήνα και θα αφορά τις 

επιβεβαιώσεις στοιχείων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Η 

ακριβής ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κάθε επόμενης μηνιαίας κλήρωσης θα δημοσιεύονται 

στην σελίδα του διαγωνισμού https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-

epikoinonias.html (και https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias-

cy.html για την Κύπρο) τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της κάθε κλήρωσης. 

Τα ονόματα των νικητών και των αναπληρωματικών θα ανακοινώνονται επίσης στις δύο 

προαναφερθείσες σελίδες.  

Οι νικητές θα ενημερωθούν για τη νίκη τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα πραγματοποιείται η ταυτοποίησή τους. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή 

μέσω τηλεφώνου, θα του αποστέλλεται ενημερωτικό email προσκαλώντας τον να επικοινωνήσει μαζί 

μας τηλεφωνικώς. Οι νικητές κάθε κλήρωσης του Διαγωνισμού υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την 

επικοινωνία με την Εταιρία εάν αποδέχονται το έπαθλο, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα παραλαβής 

του. Η μη εμφάνιση του νικητή μετά την προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας και της αποστολής του 

email ή η άρνηση αποδοχής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, έως 

την 20η ημερολογιακή μέρα κάθε μήνα, συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος 

διεκδίκησης του επάθλου και τη μεταβίβασή του στον πρώτο αναπληρωματικό. Σε καμία περίπτωση 

το δώρο δεν θα εξαργυρώνεται από τους νικητές με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω 

συμφωνηθέντος. Το δώρο είναι προσωπικό, εξαργυρώνεται μόνο στη συγκεκριμένη αλυσίδα 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. 

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών. 

7] ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους 

του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιήσει τα έπαθλα του 

Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη 

κρίση της. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Στην περίπτωση αυτή, 

οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται στη σελίδα του Διαγωνισμού https://www.allianz.com.gr/diagonismos-

enimerosi-stoixeion-epikoinonias.html και https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-

https://www.random.org/
https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias.html
https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias.html
https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias-cy.html
https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias-cy.html
https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias.html
https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias.html
https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias-cy.html
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stoixeion-epikoinonias-cy.html αντίστοιχα. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των 

ανωτέρω τροποποιήσεων. 

8] ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) 

με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Eταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον 

έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες 

τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, 

εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου 

χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό 

τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και 

προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές 

ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η συμμετοχή στα πλαίσια της ενέργειας.  

9] ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει 

οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του 

οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.  

Επιπλέον, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε 

συμμετέχοντα στην ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη 

διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι 

η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή 

αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ακυρώσιμη είναι μία συμμετοχή ιδίως 

όταν προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχει προσβλητικό της τιμής και 

αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε 

τρίτου), προβάλλει εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών, περιέχει περιεχόμενο υβριστικό, 

εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος 

ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο απρεπής. 

10] ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα 

βία (ενδεικτικά δε, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, πανδημίας, τρομοκρατικών 

ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων 

φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των 

υποχρεώσεών της. 

https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias-cy.html
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11] ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Σε καμία περίπτωση, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα 

που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη 

αιτία σχετικά με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Επίσης η Εταιρία δεν υπέχει ουδεμία 

ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία 

και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη 

συμμετοχή στον Διαγωνισμό για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τυχόν συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε 

συμμετέχων αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών 

των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, 

η Εταιρία δεν ευθύνεται: για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από 

μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων 

πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως 

και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης 

κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. 

12] ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών 

ηθών. Εφόσον οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) 

από την Εταιρία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι Εταιρία, το 

βάρος της αποδείξεως) , η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τους αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό. 

13] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει στα πλαίσια του 

Διαγωνισμού σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ΕΚ για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων. 

Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους του Διαγωνισμού 

και συμφωνούν ρητά ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση και απόφαση 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ΕΚ 

συναινούν για την εκ μέρους της Εταιρίας επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους 

για τη διενέργεια και δημοσιότητα του Διαγωνισμού και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί 

τους. 

Η Εταιρία θα ανακοινώσει το ονοματεπώνυμο των νικητών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. Οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σε περίπτωση ανάδειξή τους ως νικητές και με τη δήλωση αποδοχής 

του επάθλου συναινούν στην παραπάνω αναφερόμενη ανακοίνωση ή προβολή του ονοματεπωνύμου 

τους, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή τους.  

https://www.allianz.com.gr/enimerosi-prostasias-prosopikon-dedomenon.html
https://www.allianz.com.gr/enimerosi-prostasias-prosopikon-dedomenon.html
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14] ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής 

καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Εταιρίας. 

15] ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι όροι συμμετοχής του  Διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 

https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias.html και 

https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias-cy.html αντίστοιχα 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από 

το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή τους 

αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα. 

https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias.html
https://www.allianz.com.gr/diagonismos-enimerosi-stoixeion-epikoinonias-cy.html



